
Nova Odessa, 17 de julho de 2018 - Nada 
melhor do que um rosto marcante e que 
inspira felicidade para comemorar a data 
mais importante de uma empresa: o 
aniversário da Rede de Supermercados 
Pague Menos! Com um arranjo que segue 
o estilo musical do artista, foi criado um 
jingle que compõe o vídeo de aniversário da 
varejista, de 30 segundos.
A ideia é informar sobre as ofertas especiais 
para a data, porém envolvendo os clientes 
da Rede com muita alegria e entusiasmo.
A veiculação da nova propaganda de 

aniversário, que comemora os 29 anos da Rede, teve início em julho e continua até o final do mês. Com apenas 
três dias de lançamento, o vídeo registrou mais de 100 mil visualizações em uma única rede social da varejista, 
sendo sucesso entre os clientes!
A novidade da campanha é que os clientes que tiverem interesse poderão gravar um vídeo cantando o jingle e 
publicar nas redes pessoais com a hashtag #festanopaguemenos. As melhores interações serão publicadas nas 
redes oficiais do Pague Menos. Venha você também comemorar a festa no interior!
Mais informações no site .http://www.supermercadospaguemenos.com.br/festanopaguemenos/

Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas 
supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 27 hoje lojas em 
funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, 
Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa 
também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um Frigorífico 
instalados em Nova Odessa. Com mais de 6 mil colaboradores, a empresa segue em constante expansão. A 
fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do Pague Menos 
sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que você precisa 
em um só lugar!
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Michel Teló comemora aniversário dos Supermercados Pague Menos
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